
 
 
Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16 
i 36/19) i člana 3. Pravilnika o subvencionisanju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade 
bračne parove („Službeni glasnik grada Prijedora“ broj: 8/19)   , Gradonačelnik grada Prijedora raspisuje 

 
 
 

JAVNI KONKURS 
za izbor korisnika subvencije kamatne stope na  

stambene kredite za mlade i mlade bračne parove 
 

 
1. Gradska uprava Prijedor poziva mlade i mlade bračne parove iz Prijedora, da se prijave na Konkurs za 

izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. 
 

2. Gradska uprava Prijedor će subvencionisati 1 procentni poen kamatne stope (1%) na stambene kredite 
koje plasiraju komercijalne banke u Republici Srpskoj, a po kreditnim linijama Investiciono razvojne 
banke Republike Srpske: stambeni krediti iz 2019. godine. 

 
3. Pravo prijave na konkurs imaju lica koja su: 

a) zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije 
Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, za stambene kredite za mlade bračne parove, a koja u 
trenutku zaključivanja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju, imaju do 35 godina života, 
b) zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije 
Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, za stambene kredite po bilo kom osnovu, ako u trenutku 
zaključenja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju, ima do 35 godina života, 
v) zaključila ugovor o kupovini prve stambene jedinice,  najranije u  
2019.godini, bez obzira da li je kredit plasiran putem IRB-a ili druge banke, 

g) da u vlasništvu nemaju stambenu jedinicu ili da je nisu imali, 
d) ima mjesto prebivališta na teritoriji grada Prijedora najmanje dvije godine od dana podnošenja 
zahtjeva, 
đ) subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, ostvaruje se 
isključivo ukoliko je nekretnina (stan, kuća) kupljena na teritoriji grada Prijedora. 

 
4. Uz popunjen aplikacioni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (samo za podnosioca 

subvencije):  
a) ugovor o stambenom kreditu sa komercijalnom bankom, 
b) kopiju lične karte, 
v) rodni list, 
g) uvjerenje o državljanstvu, 
d) uvjerenje o prebivalištu, 
đ) ovjerenu kopiju diplome i 
e) kratku biografiju. 

5. Ako je podnosilac zahtjeva mladi bračni par, pored gore navedene dokumentacije, potrebno je dostaviti 
i : 

a) izvod iz matične knjige vjenčanih,  
b) izvod iz matične knjige rođenih za djecu (ukoliko imaju djece),  
v) dokaz o stručnoj spremi za supružnika (diploma ili uvjerenje). 
 

6. Dokumente navedene pod tačkom 4. i tačkom 5. dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 
 



7. Aplikaciona forma za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za 
mlade i mlade bračne parove može se preuzeti na sajtu Grada Prijedora, te na Info pultu Gradske 
uprave Prijedor. 
 
 

8. Popunjenu aplikacionu formu i traženu dokumentaciju dostaviti poštom na adresu Grad Prijedor, Trg 
oslobođenja br. 1, sa naznakom „Za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i 
mlade bračne parove“. 
 

9. Nepotpuni i neblagovremeno dostavljeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje. 
 
 

10. Ovaj konkurs otvoren je do 31.12.2019. godine, a odluka o izabranim korisnicima subvencije biće 
objavljena na sajtu Grada Prijedora, u roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa.  

 
 
 
Broj: 02-40-2665/19             GRADONAČELNIK 
Datum: 20.09.2019. godine 
                        Milenko Đaković 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 и 36/19) и члана 3. Правилника о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите 
за младе и младе брачне парове („Службени гласник града Приједора“ број: 8/19)   , Градоначелник 
града Приједора расписује 

 
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за избор корисника субвенције каматне стопе на  

стамбене кредите за младе и младе брачне парове 
 

 
1. Градска управа Приједор позива младе и младе брачне парове из Приједора, да се пријаве на 

Конкурс за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе 
брачне парове. 
 

2. Градска управа Приједор ће субвенционисати 1 процентни поен каматне стопе (1%) на стамбене 
кредите које пласирају комерцијалне банке у Републици Српској, а по кредитним линијама 
Инвестиционо развојне банке Републике Српске: стамбени кредити из 2019. године. 

 
3. Право пријаве на конкурс имају лица која су: 

а) закључила уговор са комерцијалном банком која врши пласман кредитних средстава из 
кредитне линије Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, за стамбене кредите за младе 
брачне парове, а која у тренутку закључивања уговора са банком о стамбеном кредитирању, 
имају до 35 година живота, 
б) закључила уговор са комерцијалном банком која врши пласман кредитних средстава из 
кредитне линије Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, за стамбене кредите по било 
ком основу, ако у тренутку закључења уговора са банком о стамбеном кредитирању, има до 35 
година живота, 
в) закључила уговор о куповини прве стамбене јединице,  најраније у  
2019.години, без обзира да ли је кредит пласиран путем ИРБ-а или друге банке, 

г) да у власништву немају стамбену јединицу или да је нису имали, 
д) има мјесто пребивалишта на територији града Приједора најмање двије године од дана 
подношења захтјева, 
ђ) субвенција каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове, остварује се 
искључиво уколико је некретнина (стан, кућа) купљена на територији града Приједора. 

 
4. Уз попуњен апликациони образац потребно је приложити сљедећу документацију (само за 

подносиоца субвенције):  
а) уговор о стамбеном кредиту са комерцијалном банком, 
б) копију личне карте, 
в) родни лист, 
г) увјерење о држављанству, 
д) увјерење о пребивалишту, 
ђ) овјерену копију дипломе и 
е) кратку биографију. 

5. Ако је подносилац захтјева млади брачни пар, поред горе наведене документације, потребно је 
доставити и : 

а) извод из матичне књиге вјенчаних,  
б) извод из матичне књиге рођених за дјецу (уколико имају дјеце),  
в) доказ о стручној спреми за супружника (диплома или увјерење). 
 

6. Документе наведене под тачком 4. и тачком 5. доставити у оригиналу или овјереној фотокопији. 



 
7. Апликациона форма за подношење захтјева за додјелу субвенције каматне стопе на стамбене 

кредите за младе и младе брачне парове може се преузети на сајту Града Приједора, те на Инфо 
пулту Градске управе Приједор. 
 
 

8. Попуњену апликациону форму и тражену документацију доставити поштом на адресу Град 
Приједор, Трг ослобођења бр. 1, са назнаком „За додјелу субвенције каматне стопе на стамбене 
кредите за младе и младе брачне парове“. 
 

9. Непотпуни и неблаговремено достављени захтјеви неће се узети у разматрање. 
 
 

10. Овај конкурс отворен је до 31.12.2019. године, а одлука о изабраним корисницима субвенције 
биће објављена на сајту Града Приједора, у року од 30 дана од дана затварања конкурса.  

 
 
 
Број: 02-40-2665/19             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Датум: 20.09.2019. године 
                        Миленко Ђаковић 
 


